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Message from NASKA 

 

It is with great pleasure and immense pride that North America Sarbojanin Kalipuja 
Association (NASKA) welcomes you on this auspicious evening of the 10th Kalipuja 
celebration. 
  
Founded in 2009, NASKA has been committed ever since connecting with our broader 
community in North America and continuing to pass on our rich heritage to our future 
generations. Through our tireless efforts we have always tried to create a caring 
compassionate community that engages and embraces people of all cultural, ethnic and 
spiritual backgrounds. NASKA’s greatness lies in its effort to build and promote social 
cohesiveness, respect for diversity and celebration of rich cultural heritage.  
 
NASKA Kalipuja celebrations over the past nine occasions always meant a variety of different 
things for different people – worship, diversity and inclusion, social and cultural integration, 
bonding with friends and family. We have always worked relentlessly to ensure that we do 
our best to recreate that magic every year and we intend to take it to a different height on 
the evening of 10th Kalipuja celebration. The chanting of the mantras and the beats of dhak 
will echo the spirit of sharing and togetherness that NASKA has been committed to, today 
and forever. 
  
Our puja will be performed by Shri Samiran Chakraborty, the famous priest of Goddess Kali 
from New York Kali Mandir.  Along with the evening Puja and Arati, we have great cultural 
activities lined up for your entertainment. Through the melodious voice of renowned 
National Award winning singer, lyricist and composer Mr. Anupam Roy, the evening 
ambience will turn into, what we all hope, a musical paradise of Bollywood dhamaka. 
 
Unforeseen challenges are always part of life and constructive criticism is always 
healthy.  We welcome your suggestions and invaluable opinion to help improve our efforts 
every year. 
 
During this time of festivities, we would like to convey our gratitude to our sponsors for their 
utmost devotion and commitment. Our sincerest thanks to all the volunteers for all their hard 
work leading up the puja evening.  We deeply appreciate meticulous puja planning and 
execution of our Board of Authorities (BOA) to make our 10th Annual Kalipuja celebration a 
mega success. 
  
Worship of Goddess Kali signifies our resolve to purify ourselves of evil thoughts and actions 
and to steer us on the devotional path.  NASKA puja celebration is truly a memorable way to 
immerse ourselves in a signature cultural experience. It is time to get together with family 
and friends and experience the grandeur and worship of Goddess Kali with devotion and 
enthusiasm. 
  
We sincerely appreciate your participation and support while we come up with the rest for 
decades to come!  
 
With warm regards, 
 
NASKA Executive Committee 
October 19, 2019 



 
Events 

3:00PM to 6:00PM : Puja(worship)  

5:30PM : Puspanjali(flower offerings) 

6:00PM : Prasad(MAA's blessing) distribution 

6:00PM to 8:30PM : Dinner 

8:30PM : Anupam Roy  live in concert  
 

 

 

NASKA Presents  
 

Anupam Roy 
 

  
  



From the Editor’s Desk 

 
When we took our first baby step in 2010, little did we imagine that NASKA, one day would 
grow this big in just 10 years.  Every year, we thrived to do better than last year.  The passion 
of providing the best experience to all Maa’s children has been the foundation of NASKA and 
every member of NASKA EC has served keeping that into mind.  Each member of NASKA EC 
has kept aside their personal glorification and worked as one team to accept all challenges 
and celebrated all its success together.  Needless to say that none of these would have been 
possible without the blessing of Maa and we are fortunate to have this opportunity to serve 
the community and worship Maa with all our potential. 
The 10th year celebration is just another attempt to make sure the devotees have a 
memorable experience to cherish.  
 
I wish and pray for Maa’s continuous “আশির্বাদ” for all. 

ত্রৈল োক্যবোসিনোমীলযয ল োক্োনোাং বরদো ভব 

 

Throughout the year, NASKA executive committee puts their utmost effort to make Kalipuja 
an unforgettable event of the year.  Every attempt has been made to make this evening 
magnanimous.  I sincerely hope that this souvenir magazine would also contribute to the 
cause and take you to the seventh heaven of reading pleasure. 
 
This magazine showcases literary works of writers and creative geniuses of artists from 
around the world.  I am grateful to all those who have so graciously contributed their work 
for everyone to enjoy. 
 
To celebrate the 10th year of NASKA Kalipuja, the cover of this magazine has covers from last 
9 years’ of our magazine. 
 
I would also like to thank all the sponsors and business owners for their advertisements in 
this magazine. 
 
I would like to mention that neither NASKA, Inc., nor the members of its Executive Committee 
nor I are responsible, in any shape or form, for any opinion expressed (or implied) by an 
artist, author or advertiser in this magazine. 
 
I wish you all the best and hope you will enjoy reading this magazine as much as you enjoy 
the Puja. 
 
 

Animesh Chandra 
October 19th, 2019 

 
 
 

 
 



 



 



 
DR. Nitya Chakraborty 

(1954 – 2019) 

You will always be a source of inspiration and beacon 

of hope for the entire community 

  



With Greetings  
& 

Best compliments 
 

from 

 
Sameer Bhavsar 

5 Padanaram Road 

Danbury, CT 06811 

Ph – (203) 791 2944 

 



 



 

  



 

 



ক্োলনক্টিক্োলের ক্োস পূজো  

অক্ক  ভট্টোচোর্ক  

 

 

টিশিটটা িাটবর্া - শি িাটবর্া না সেই শনবে সর্ি িবেিশদন ধবে সদানাব ানা িেশিলা ।  িাবনটিিাবট এই প্রথ  িালীপূজা আ াে। শিন্তু 

আ াে সটশের্ল টু পুত্র সি শনবে দু-ঘন্টা সপ্রাগ্রা  সদখা েীশি বিা এিটা স্বপ্নে ।  এই সিা িশদন আবে দূেবাপূজাে শেবে সোজা িলাবর্ৌ সি 

সটবন নাশ বে শদবেশিবলা।  আে শেস্ক সনওোে সিাবনা ইচ্ছাই শিল না।  শিন্তু ওশদবি টানশিবলা চন্দ্রশর্নু্দ আে পাাঁ ঠাে  াাংে।  

 

এখাবন এিটু র্বল শনই নােিা(NASKA)  র্া নথব আব শেিা োর্বজনীন িালীপূজা এবোশেবেিন েম্ববে।  সেিবেে খর্ে - ইশিহাে - সি 

িাবি শি িবেবি সেের্ নে।  রৃ্ক্ষ ফবলন পশেচেবি।  সলাি ুবখ যা শুবনশিলা , িাে শিনবট শপলাে শিল  - এো পাাংচুোল , এো োবলা 

পাাঁ ঠাে  াাংে খাওোে আে োবলা োবলা আটিব স্ট আবন। িথাটা েশিিই েশিি।  এই শিনবটে র্িাপাবে এর্াে এিটু শর্স্তাশেি র্শল।  

 

র্াঙাশলে পুবজা উবপাবে পাবপাে হবে , েবে েবে ঠাকুবেে ো বন হবিি শদবে পবে থািা না।  র্েঞ্চ োবে শপবে শেবল িাশি ধুশি পাঞ্জাশর্ 

পবে উদ া নাচ আে "আেবি র্িে আর্াে হবর্" ে প্রশ ে।  অন্তি দিটা োোে পুবজাহুঙ্কাে শুবন সদবখশি এই ো বনে র্িবেে প্রশ ে র্া 

িশ টব ন্টবি এিটা শর্িাল আওোজ সিউ র্ানাবি পাবেশন।  এই আেবি র্িে আর্াে শি িবে হবর্।  হবি হবল যা যা িেবি হে, নােিা 

ঠিি িা-িা িবে।  

 

িলিািা সথবি এবিা দূবে এই পোে পাবে আটবি থািা ( ডলাবেে জবনিই সহাি, র্া োবলাবর্বেই সহাি )  ানুেগুবলা চাে শি ? র্হুদূে 

ড্রাইে িবে  এবে  এিটু টাই  বিা পুষ্পাঞ্জশল আে এিটু োবলা খাওো আে খাওোে সিবে দাাঁ ি সখাাঁ চাবি সখাাঁ চাবি এিটু োবলা সপাগ্গা । 

র্িাে আে শিিু নে।  িাবজে সলাি সনই , িাই ঠাকুে সদবখ শফবে ো এশলবে পবে থািাে উপাে সনই।  িাই ে ে বিা যাওো আে ে ে বিা 

শফবে আো অিিন্ত প্রবোজনীে।  নােিা িালীপূজা সদখবি এি সথবি দু ঘন্টা ড্রাইে িবে আো সলাবিবদে অোর্ সনই।  িাো যশদ এবে 

সদবখ পুষ্পাঞ্জশলে অবনি সদশে হবে সেবি িাহবল িাো আে পবেে র্িে সথবি পেো সদবর্ না।  নন প্রশফবটর্ল অেবানাইবজিন সদে এই এি 

ে েিা , িাো চাাঁ দা আে সডাবনিবন চবল, আে সেই িােবেই  "সদ সিোে" । নােিাে শনে ানুর্শিব িা অোধােে। ো বনে র্িে দি র্িে 

র্েে হবর্ এই পূজাে , শিন্ত এবের্াবে টাই র্ারু্।  এিটাই টাই  স বন চবল সয এর্াে আ ো শেবে হাশজে হবেশি , আে িখন ঠাকুে পিাি 

হবচ্ছ।  হবর্ না সিন ? আ ো সর্ি সলট্ হবে সেশিলা । এিটা নিুন িাস্ট াবেে সলবটে োজা র্াশিবদে সদওো হবর্ সিন।  িাই আ ো 

নােিাে িালী ূশিব ে োবথ সেলশফ িুলবি পাশেশন।  

 

শিিীে হবলা খাওো।  শখচুশিে োবথ পূজাে স্টিাম্প আবি র্বট, শিন্তু ঠাকুে -  ানুে এি সলবেবল আজিাল আে সফলবি চােনা সিউ।  িাই 

ঠাকুে যা খাবচ্ছ খাি।  আ ো এিটু  াাংে সখবে শন।   া িুশ  শখচুশি সোে নাও , আ ো শিিু পাাঁ ঠা সপাঁশদবে আশে।  এই উচ্চব ধােম্পন্ন জাশিে 

পাবি শনম্নব ধাে র্শল শনিান্তই উপবোেি।  নােিীে উল্লাবে িশি ডুশর্বে পাাঁ ঠাে  াাংে না সখবল শি িালীপূজা  ানাে।  িাই "নােিা" েেনাে 

পশেিৃশি আে র্াঙাশলে শজবেে আশিব ট শড িাে োিবেেফুশল সডশলোে িবে র্িবেে পে র্িে।  পুবজা সিবে পাাঁ ঠাে  াাংে আে োি। 

শেশিশেটি ইে দা শি।  এিবিা স নু িবে পাাঁ ঠাে  াাংবেে িনোম্পিন িশ বে সদওোে টাবেবট এো োবখশন।  এর্াবেে স নুবি  োদা োি, 

নান , এিটা শ ক্স সেজ ,ডাল ,  পাাঁ ঠাে  াাংে আে গুলার্ জা ুন।  আে িাবিই ধনি ধনি েুখিাশি। আশ  সিা প্রথ র্াে, িাই  াাংবে সযই িাশি 

পািা পবিবি এিটু র্িািফুবট চবল এলা  , "পাাঁ ঠা িাও োউথ ইশেোন। ধুে ধুে ধুে। " শিন্ত এির্াে  ুখ িুবল খার্াবেে হবল শেিটা সদবখ 

ইবেল্প এ "সর্ঙ্গশল সেসু্টবেন্ট" োচব   ােবি শুধু হিািাই উবঠ এবলা।  লিাদ খাওো এবিা গুবলা র্াঙাশলে সপট পূশিব  িেবি শনবজবদে োন্না 

https://2.bp.blogspot.com/-Rl2pjRPwui8/W-I7nzbwZ5I/AAAAAAAAH-k/6dV0plp0dz0u_jsj9xwbMHkGeFBYx3LhACLcBGAs/s1600/06.JPG


িো েীশি বিা এিটা চাবপে র্িাপাে।  সেসু্টবেন্ট সথবিই অডব াে িেবি হবর্।  আে শত্রেী ানাে র্াঙাশল সেসু্টবেন্ট সনই। শিন্তু সেটাও হেবিা 

হবর্ আো ী িবেি র্িবে  বধি, যখন আ াবদে  বধি সথবিই সিউ সিা বে ো িা সর্াঁবধ সনব  পিবর্ পাাঁ চবিা সলাবিে "  াাংবেে স াল 

" নট "সোট িাশেে" র্ির্স্থা িেবি।  

 

িৃিীেবিই সিা আটিা পিলা ।  েি ন র্িবে সিাবনার্ােই নাশি এো িন্ঠী আবনশন। যাবদে ো বন সথবি সদখাে ইচ্ছা ের্াে  বনই থাবি 

সেেি  সলািই এবে দাাঁ িাে এবদে সস্টবজ।  এর্াে শিল চন্দ্রশর্নু্দ।  চন্দ্রশর্নু্দ ???? সে সিা শিশেি র্িে পুবোবনা  শ ে দল। ও িাই নাশি ? 

িাহবল আপশনও,  েশে িুশ ও - েশে িুই িুই িুই এিটা ইবে ,  াবন এিটা ----- িাি , িুাঁ বচা স বে হাি েে িেলা  না। আ াে িবলজ 

লাইফ চন্দ্রশর্নু্দে শ ডলাইফ ক্রাইশেবেে টাইব ে।  িখনও পুবোবনা সৃ্মশি  াখা োনটান চলশিল।  র্িালাড , শ শি  আে সখজুে , ফশেবলে 

েেেবে েবিে পাবি চাপা পিশিবলা র্বট। শিন্তু র্িাথা সখবে  াথা  াাঁ িাবনা এিশদন সথব  সযি, আে িিাবেবট শফবে আেবিা " ন সে ". 

জীর্ন ুখীে সোজা থাপ্পি সথবি িখন  র্িাাঁ িা হাশেে িাশচ্ছবলি  বজ সেশিলা  এবিে পে এি পশলটিিাশল ইন্িাবেক্ট োবন।  এিটা িথা 

সজবন সেবখা োোো - হাো খুর্ সোজা িরু্ও সিউ হাবে না , আে হাোবনা খুর্ িঠিন িাই সিউ পাবে না।  িাই চন্দ্রশর্নু্দ ধবে  ুবল আশি 

র্হু র্িে।  

 

এিটু সর্শিই ইব ািনাল হবে নােিা সথবি টশপিটাই পাবি শদলা ।  আে পািাবর্াই না সিন।  এর্াে সিা িালীপূজা র্া  াটন সিা আ াবি 

এই োাংঘাশিি োহবেে িাজ িেবি র্াধি িবেশন।  িবেবি সয , সে হবলা চশন্দ্রল। আ াবদে পুবো গ্রূপটাই চশন্দ্রবলে শর্িাল ফিান।  আ াবদে 

সপিবন এিটা িাে গুাঁবজ শদবলই র্ােুশর্দুিৎ তিেী হবি থািবর্ যশদ চশন্দ্রলবি ো বন র্শেবে োবখা।  এি র্েু তেিি সিা সিবলে না ই সেবখ 

শদবলা চশন্দ্রল।  সেই চশন্দ্রল যশদ আবে সিা চন্দ্রশর্নু্দ সদখবি ে স্ত র্াাঁ ধা শর্ঘ্ন অশিক্র  িবে সযবি হবর্।  

 

সযই না শিিাবোে চশন্দ্রবলে ইবরাডািিন শেশডও োইোল হবলা, ফট িবে টিশিট সিবট সফললা , আে সোজ সিবলবি সেন িেবি লােলা  

শি িবে দু ঘন্টা এি টানা ইউটিউর্ সদখাবনা যাে।  সে সিা োোশদন সদখবি পাবে।  শিন্তু এি জােোে র্বে , শিিু না িবে শুধু ইউটিউর্ 

সদখবি হবর্ দু ঘন্টা।   সিবল যশদও অর্াি, "এ শি সে র্ার্া , সয  ালটা টিশে খুলবি সদখবলই েঘু ডািাি হবে যাে সে শি িবে দু দু ঘন্টা 

টিশে সদখবি শদবচ্ছ িাও আর্াে সহডবফান লাশেবে। "   পশেশ্রব  ফল শদবলা আে সহডবফানটা হবলা  াস্টােবরাি। ফ্র  ইবরাডািিন টু 

র্াশেবে িালী সলাি হাাঁ োশল "সডে এে আো" আ াে সফাবন র্াজবি লােবলা। চূিান্ত নস্টিালশজি।  সু্কল সপ্র  , িবলজ সপ্র  , োজনীশি , 

শড শনটাইবজিবন এটিব ে লাইবন দাাঁ শিবে থািা , িাশেবেিাল টু েুলোল শুনবি শুনবি সি ন এিটা সযন হবে সেশিলা ।  

 

জুজু োইবি শুরু িবে অশনন্দি এিটু সর্শি উবেশজি হবে পবে র্াচ্চাবদে সস্টবজ সডবি শনবেশিল , আে িাবিই হবলা সিবলাে িীশিব ।  প্রথব  

এিটা দুবটা র্াচ্চা সথবি ধীবে ধীবে এিবিা র্াচ্চা সস্টবজ শেবে উবঠ পিবলা।  এর্াং ফলপ্রেূি িাে টাে শিাঁ বি এিোে অর্স্থা।  োউে িান 

সেৌেি ( সয েি পাাঁ চ র্িে ধবে শফলাবডলশফো সথবি শুধু NASKAে োউে িেবি আবে )  অোধােে দক্ষিাে োউে শফশেবে আনবলা 

র্বট শিন্তু র্াচ্চাবদে আে ওঠা হবলা না সস্টবজ।  সেই সচৌর্াচ্চাগুবলাে  বধি আ াে সপ্রাডাক্টটা শিল না।  িােে সে িখন চু চু টিশেবি  িগুল 

শিল।  

 

োন টান সিে হবি জুল জুল িবে িাশিবে শিলা  সস্টজটাে শদবি।  চশন্দ্রবলে েবঙ্গ যশদ এিটু িথা র্লা যাে।  যশদ এিটু িুাঁ বে সদখা যাে। 

সলািটাবি।  চুল সনই , সোো টিিটিশি , অদু্ভি দিবন এই সলািটাে শি র্ীেৎে আিেবে।  শি র্লবর্া জাশননা।  িশর্ িুলবর্া ? না না নিািাব া 

হবে যাবর্।  ওই অবটাগ্রাফ টবটাগ্রাফ আ াে ঠিি সপাোে না।  িাহবল শি চাই। শেবে র্লবর্া , "আশ  সলখাশলশখ িশে।  "সদোলা" র্বল আ াে 

এিটা ব্লে আবি।  "আনাশি  াইেে" এও শলশখ।  র্লবর্া।   িাে শিিু যাে আবে না।"  শিন্তু েিাে এই আ াে সহা ওোিব - এই িথাটা  শপ্রে 

েিাবেে িাবি র্লবি শি ইচ্ছাই না িবে। জাশননা।  রু্ বি পােশিলা  না।  শিন্তু ওই সলািটাে পাবি এিটু দাাঁ িাবি খুর্ ইচ্ছা িেশিবলা। আবো 

দা  শদবে টিশিট িাটবল হেবিা ওবদে োবথ শডনাে িোে েুবযাে পাওো সযি।  শিন্তু শিবেব াে ( ডলাে --  আে শি ) জনি আে  িাটিশন।  



 

পা টিবপ টিবপ হাশজে হলা  র্িািবস্টবজ।  সিউ আটিাবলা না।  সদখলা  চশন্দ্রল দাাঁ শিবে আবি।  আ াে েলা শদবে িথা সর্বোবচ্ছ 

না।  িিাব োটা এশেবে শদলা  এিজবনে হাবি।  িশর্টা িুলবি সঘাঁবে দাাঁ িালা  চশন্দ্রবলে োবথ।   াথা িখন প্রচুে িথা র্বল যাবচ্ছ।  এি োদা 

িথা  াথাে  বধি র্বল  ুখ শদবে সর্শেবে এবলা , "থিাাংি ইউ।" চশন্দ্রল শুনবি সপবলা না িাে সলখাে প্রশি , িাে আঘাবিে প্রশি , িাে প্রশ্ন 

সিালাে প্রশি িি শিিু র্বল আশ  িাবি "থিাাংি ইউ।" র্ললা ।  িাে পে সর্ি শিিুক্ষন দাাঁ শিবে শিলা ।  শিন্তু সেই ের্ িথা র্লা হেশন যা 

র্লবি সচবেশিলা ।  

 

প্রচে এি খুশি শনবে সেশদন শফবে এবেশিলা  র্াশিবি।  সেই র্াঙাশল  নটা শনবে সয ঠিি টাইব  শেবে পুষ্পাঞ্জশল সিা শদবি পাবেশন , শিন্তু 

 াাংবেে স াল সখবে , সপাগ্গা  এনজে িবে , অনি ধেবেে এি পুষ্পাঞ্জশল শদবে ে ে বিা শফবে এবেবি িাে শনবজে সডোে।  এবিই  বন 

হে নােিা ে োফলি আে আিা িশে "আেবি র্িে আর্াে হবর্।"  

 

 

 

 

মহোক্োল র প্রোলের ক্ো ী 

অসমত গুহ 

 

 হািাবলে  হািালী  

রূবপ সয িুই োঙাস্ িবিা  

না রু্শ   া সিাে সখলাবো 

শুধুই পুশজ শনবজে  বিা ! 

 

 বনে ধুবপ আগুন সেবল  

োজাই সিাবি আবর্ে স বল  

িাবলা, িিা া িিই েবঙ 

োজাে এ  ন ইবচ্ছ বিা ! 

 

হৃদে সেবর্ না পাে সয কুল 

 াোে ধো েিলই েুল  

শনোিাবে আিাে স বন 

োবে সরাবিই অশর্েি ! 

 

আজ, সেবখ সিাবি  অন্তপুবে  

প্রাে সদবখ এই প্রাবেই ধবে 

স াে োবলার্াোে েশেবে েবঙ  

োঙা  া িুই শনবজে  বিা !! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Patel Foods 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
From I-91 South, take I-84 East in Hartford. Travel I-84 East approx. 5 miles to Exit 59, I 
384 East. Follow directions below 
From I-91 North, take the Charter Oak Bridge (Route 15) to I-84 East. Travel I-84 East 
approx. 3 miles to Exit 59, I 384 East. Follow directions below 
From I-84 East, take Exit 59, I 384 East in Manchester. Thn follow directions below 
From I-84 West, take exit for I 384 East in Manchester. Thn follow directions below: 
 

Easy access by I-384 in Manchester: 
From I-384 West Take exit 1, Spenser Street.  Turn Left at the end of ramp. Go approx. ¼ 
mile.  Patel Foods is on your left, opposite Hillstown Road 
From I-384 East Take exit 1, Spenser Street.  Turn Left at the end of ramp. Go approx. ¼ 
mile.  Patel Foods is on your left, opposite Hillstown Road 
 
 
 
 
 
 
 

STORE HOURS: 
M-Th: 10-8 
F-Sun: 10-9 



 

িুমনো সিাংহ মহোপোৈ  

 

অনুভুসত 

 
শুবনবিা শি  

পািাে ওপে 

রৃ্শি পিাে িব্দ 

সযন নূপুবেে িন্দ। 

 

সদবখবিা শি  

শন ু  োবি  

িাোবদে আনাবোনা 

সযন োে ান ধূশলিো। 

 

শুবনবিা শি 

সোবেে সর্লাে 

পাশখবদে িলিান  

সযন আে নী োন। 

 

সদবখবিা শি  

ওই নীল আিাবি 

োদা স বঘে সেলা 

সযন লুবিাচুশে সখলা। 

 

সর্াবলবিা শি  

শিিু না র্লা িথা 

 বনে সোপন র্িথা 

হেবিা র্া সিান িশর্িা। 

রূপবতী প্রকৃ্সত 

 

প্রিৃশি  াবনই েী াহীন েৃশি 

সদবখশি অশর্শ্রান্ত রৃ্শি। 

আবি সপ্র  ও িাশন্ত 

এি পে  িৃশি। 

 

প্রিৃশি  াবনই োবিে েবঙ্গ িথা র্লা 

শিিু েৃশি শনবে লুবিাচুশে সখলা। 

আবি অন্তহীন আিাি 

সেথাে স ঘর্াশলিাে প্রিাি। 

 

প্রিৃশি  াবনই শদেন্ত শর্স্তীেব  াঠ 

চাশেপাবি েরু্বজে হাট। 

উবি যাে েঙীন প্রজাপশি 

এি চে  অনুেূশি। 

 

প্রিৃশি  াবনই িশর্ে েবঙ্গ স লর্েন 

সপবেবি প্রাবনে স্পন্দন। 

এ সয িাহাশে দান 

সেবখশি স াো িাে  ান। 

 
 

  



সদ ীপ চক্রবতী  

 

লেরো 

 

আ াে আিাবি  

কুোিা এখন  

শ বঠ সোবদ সঘো, 

েরু্জ সথবি  েরু্বজ 

নীল সথবি নীবল সফো, 

স্ববপ্নো িুাঁ বে যাে 

েব্ টুকু  েঙ  

 বনে েেীবে | 

 

এিটি িািাে পাশখ  

ডানা স বল শদেবন্তে পাবন  

োথী োবথ সদখা হবর্  

এই িথা সজবন, 

সিে শর্বিবলে  

িাো না  জবল, 

আজও েিাবলনটাইন 

সেই এিই  িথা র্বল 

 

 

স্বপ্ন 
 

সিন ঘু  সথবি 

সজবে উবঠ  স্বপ্ন িাে,  

সিন ডাবি িাবে এই আাঁধাবে র্াবে র্াে, 

সখালা জানালাে পাবি  

িখন সয সে আবে, 

িুাঁ বে সদখবর্ র্বল  

স্বপ্ন িাে | 
 

এই েো ফাগুবন  

আগুন েবল সয িাে  বন  

স্ববপ্নো িখন সয  

হবে উবঠ েঙ্গীন -----, 

সি জাবন | 

সেই স্ববপ্নে সদবি  

যাে যশদ সেবে,  

শি এ ন ক্ষশি হবর্ িাে  

স্বপ্ন সি োবলাবর্বে, 

স্বপ্ন াো এ জীর্ন সিবে || 
 

স ঘলা শদবন 

এই স ঘলা শদবন এিলা যখন যাও সো চবল, 

 েুে িখন সপখ  স বল তি ? 

শ শলি লাো অঙ্গবন স াে    শ বে রৃ্শি নাব , 

 ন যুশে িখন িুশ  শেজবি এবল তি ? 

আিাি নীবল  

আাঁচল যখন োশঙবে শনবল,  

েূযব ঢািা আিাবিবি  

িখন িুশ  োেবি সেবল তি ? 
 

এই স ঘলা শদবন  

এিলা যখন যাও সো চবল  

োেে জবল িুফান ওবঠ তি ? 
   



জয়ন্ত িরক্োর  

 
হাশেে  বধি আজ হাাঁ েজারুবি োশখ আশ  

পাবি র্োই র্িচ্ছপ শিাংর্া িাঠরু্বিাবি 

আে হাশে যখন র্জ্জাশি িবে সর্শি 

শনিঃিবব্দ ডাো স বে িাবি 

খুাঁজবি থাশি র্ারু্ো বি 

 

িখবনা শি শেবেবিন হাশেবদে সদবি? 

শিাংর্া সোাঁ ফ ধবে সটবনবিন েীিানাবথে? 

 

আপশন েঙ্গাো ই সহান শিাংর্া েীষ্মবলাচন 

ইবচ্ছ হবল ডানশপবট হাশেবদে িান  ুবল শদন 

একুবিে আইবনে স্বপবক্ষ ফাটান েলা  

পালবাব বন্ট সযখাবন েহর হাশেে শর্পেীবি হাো  ানা 

হােিবযাবে শর্ধান শলখুন  ন্ত্রী-োন্ত্রীবদে 

ই.শে.এ -এ সোট পাওো হাশেবদে শ শিবল  

                               োশ ল িরুন র্াংিীধেবদে 

সদখবর্ন, জনেবেে সদওো োনেিালুবট চবি  

       িখন দেিােবেি চবল সেবি দুিঃখবপািাো... 

 

 

িাবিই হেবিা আবি সে  

র্াশিবিই 

অশি োশন্নবধিে োবে শচনবি পাশে না 

 

রুদ্ধর্াি  বনে জঠে সথবি 

সর্শিদূে নে হাশেে িজব নী... 

 

 
 
 



শোক্রর ধোাঁ ধো - এক্টি লবৌদ্ধ ল োক্ক্োসহনী 

েবোশজনী র্েু ও আশিে র্েু 

 

অবনি িাল আবে শহ ালবেে পাদবদবি অন্নপূেবা নাব  এিটি েুখী ও ে ৃদ্ধ সদি শিল । অন্নপূেবাে  হান োজা অশ্ববঘাে র্হু 

র্িে ধবে সেই সদবি োজত্ব িবেশিবলন । শিশন শিবলন নিাযি ও ে বর্দনািীল িােি এর্াং িাাঁ ে প্রজাো িাাঁ বি খুর্ 

োলর্ােি । োো োবজি এি াত্র অেন্তুি শিল িাাঁ ে সিবল োজকু াে িীবিা । এ নশি যখন িীবিাে র্েি  াত্র উশনি র্িে, 

িখন সথবিই সে োজা হবি সচবেশিল ।  শিন্তু যখন িীবিাে র্েে প্রাে শিশেি, িখবনা িাে র্ার্া োজত্ব চাশলবে সেবিন । 

িীবিা র্াে র্াে িাে র্ার্াবি ইশঙ্গি শদবেশিল সয এখন িাাঁ ে অর্েে সনওো এর্াং জীর্নটাবি উপবোে িোে ে ে; িবর্ 

োজা অশ্ববঘাে সির্ল িীবিাে পো িবগুশল সহাঁ বে উশিবে শদবিন । শিশন ের্ে ে র্লবিন, “িীবিা, সিা াে এখনও 

অবনি শিিু সিখাে আবি । িুশ  এির্াে োজা হওোে জনি ের্শিিু শিখবল, আশ  সিা াবি খুশিবি আ াে  ুকুট পশেবে 

সদর্ ।” এই শুবন িীবিা খুর্ সেবে শেবেশিল । এিটি সদবি িােবনে শর্েবে িী শিখবি হবর্? শোংহােবন র্ো, নিুন আইন 

তিশে িো, প্রজাবদে িাি সথবি িে আদাে িো, যাো েঠিি িে শদবি পাবে না িাবদে িাশস্ত সদওো, শর্লাের্হুল 

জীর্নযাপন িো, র্বন তহ তহ িবে শিিাে িো, উৎের্ পালন িো, ... িা িািা আে শি আবি? এির্াে সে এ নশি 

প্রধান ন্ত্রী সর্াশধধ ববি, শযশন র্হু র্িে িাাঁ ে র্ার্াে ের্ সথবি শর্শ্বস্ত েহােি শিবলন, এই িথা র্বলশিল । ঠিি িাে র্ার্াে 

 বিাই প্রধান ন্ত্রীও সহবে র্লবলন, “যুর্োজ, আপশন িখন িে আদাে না িেবি হে জাবনন? আপশন শি জাবনন সয নিাযি 

আইন জাশে িো িিটা িঠিন? অনি সদি যখন আ াবদে সিান অাংি দখল িোে সচিা িবে িখন আপশন িী িেবর্ন 

জাবনন?” িীবিাে  বন পিল যখন অনি এি োজা সজাে িবে অন্নপূেবাে এিটা এলািা দখল িবে শনবেশিল, িীবিা োবে 

েবল শেবেশিল এর্াং িাাঁ ে র্ার্াবি যুবদ্ধ সযবি উৎোশহি িবেশিল । শিন্তু, িাে র্ার্া যুদ্ধ শুরু িোে সচবে কূটনীশিে  াধিব  

শর্বোধটি ে াধান িবেশিবলন । শিন্তু সেটি অবনি আবেে িথা । িীবিা আেও  বন সেবখশিল সয এি র্িে িাে র্ার্া িে 

এিটাই িশ বে শদবেশিবলন সয োজাে সিাোোে প্রাে েমূ্পেব খাশল হবে শেবেশিল । িােে রৃ্শিে অোবর্ সেই র্িে ফেল 

 াোত্মিোবর্ ি  হবেশিল এর্াং চাশেো শনবজবদে োংোে চালাবি শহ শি  সখবে যাশচ্ছল । িীবিা ফেবলে উৎপাদবনে 

োবথ িবেে েম্পিব টা শি রু্ বি পাবেশন এর্াং সর্াশধধব বে  বনাোর্ সদবখ খুর্ই শর্েক্ত হবেশিল । সে শর্িশর্ি িবে র্লল, 

“আপশন অবপক্ষা িরুন, আ াে ে ে খুর্ িীঘ্রই আেবর্ ।” 

এর্াং েিিই িাে ে ে আেল, যখন োজা অশ্ববঘাে হঠাৎ অেুস্থ হবে পিবলন । োজাে িশর্োজ এবে িাাঁ বি অবনি েিব ে 

ওেুধ শদবেশিবলন, শিন্তু সিানওটিবিই িাজ হল না ।  হাোজা অশ্ববঘাবেে স্বাস্থি ক্র ােি খাোপ হবি থািল । সিবে, 

যখন শিশন রু্ বি পােবলন সয আে সর্শি ে ে সনই, অশি িবি িাাঁ ে এি াত্র সিবল িীবিাে োবথ িথা র্লাে জনি আকুল 

হবে উঠবলন । প্রাে শফেশফে িবে শিশন সিবিাবি র্লবলন, “পুত্র, এখন অন্নপূেবা সিা াে হাবি িুবল শদলা  । শিন্তু ের্ 

ে ে  বন োখবর্ সয এিজন োজাে েূশ িা িাে সর্পবোো িশক্ত র্িার্হাে নে; িশক্তটা োর্ধাবন এর্াং শর্চাবেে োবথ 

র্ির্হাে িো িাে িিব র্ি । িুশ  যশদ প্রজাবদে জনি েঠিি িাজ িে িবর্ সদর্প্রেু িাক্র* ের্বদা সিা াে োবথ থািবর্ন ।” 

এই িথা র্বল োজা িাাঁ ে সিে শনিঃশ্বাে িিাে িেবলন । 



এি েিাহ ধবে োজা অশ্ববঘাবেে সিেিৃবিি পুবো অন্নপূেবা সদি সিািপালন িেল । িােপে িীবিা অন্নপূেবাে নিুন োজা 

হবে শোংহােবন র্েল । িবর্ োজা িীবিা শিল এি অনি ধেবেে োজা । সে িাে র্ার্াে পুবো  শন্ত্রেো সেবঙ শদবে নিুন 

অল্পর্বেশে  ন্ত্রী এর্াং েোে েদেি শনবোে িেল । সযবহিু িাাঁ ে র্ার্া িীবিাবি োজা হবি সদইশন এি র্িে ধবে, িাই সে 

ে স্ত রৃ্দ্ধ সলািবি ঘৃো িেবি েুরু িবেশিল । সে েিিই শর্শ্বাে িেি সয র্েস্ক সলািো িাে োবজিে সর্া া, এর্াং নিুন 

আইন িবে আবদি জাশে িেল সয োট র্িবেেও সর্শি র্েস্ক ের্াইবি শনর্বােন সদওো হবর্ । সয সিউ িাে অ ানি িোে 

োহে িেবর্ িাবি িবঠাে িাশস্ত সদওো হবর্ এর্াং িাই সিানও নােশেি িাবদে রৃ্দ্ধ র্ার্া- া এর্াং দাদু-শদশদ াে (র্া ঠাকুেদা 

ঠাকু াে) োবথ থািবি পােবর্ না । অন্নপূেবাে নােশেিো খুর্ অেন্তুি হবেশিল, িবর্ িাো এই নিুন িােিবি েে সপি । 

িাবজই িাো হে িাবদে র্ার্া- াে োবথ সদি সিবি চবল শেবেশিল অথর্া িাবদে র্ার্া- া এর্াং দাদু-শদদাবি (অথর্া 

ঠাকুেদা ঠাকু াবি) অনি সদবি পাঠাবে সদে । 

স্ববেবে োজা েের্ান িাক্র স রু পর্ববি সথবি ের্ে ে পৃশথর্ীবি িী ঘটবি সেশদবি নজে োখবিন । এিজন োধােে 

শহোবর্ িদ্মবর্বি িাাঁ ে স্ত্রী েুজা পৃশথর্ীে  ানুবেে োবথ শ িবি পিন্দ িেবিন । অশ্ববঘাবেে অবন্তিশিশক্রোে সিবে এইেি  

এির্াে েুজা অন্নপূেবাবি যা চলবি িা শনবে খুর্ শচশন্তি হবে শফবে এবে িাক্রবি প্রর্ীে নােশেিবদে েম্পবিব  িীবিা ে নিুন 

শনে  েম্পবিব  জানাবলন । িাক্র খুর্ অেন্তুি হবে িাাঁ ে এি সদর্িাবি োজা িীবিাে োজ দের্াবে পাঠাবলন । সেই সদর্িা 

িীবিা সি উপহাে সদর্াে জবনি পাাঁ চটি র্ি র্াক্স শনবে সপৌাঁিবলন । প্রাথব  িীবিা খুর্ খুশে হবেশিল এই সেবর্ সয সে 

েের্ান িাক্রে শর্বিে অনুগ্রহ সপবেবি, শযশন িাবি অবিা উপহাে পাঠিবেবিন । িবর্ সয সদর্িা ওগুবলা শনবে এবেবিন 

শিশন স্বেব সথবি োজাে িাবি এিটি গুরুত্বপূেব খর্ে শদবলন, “এই র্াক্সগুশল এর্াং িাে  বধি যা আবি ের্ আপনাে । শিন্তু 

প্রবিিিটিবি এিটি প্রশ্ন অন্তেুব ক্ত েবেবি । আপনাবি অর্িিই প্রবিিিটিে ে াধান িেবি হবর্, এর্াং েের্ান িাক্রবি এি 

 াবেে  বধি েঠিি উেে শদবি হবর্ । আপশন যশদ ে াধান িেবি না পাবেন, িাক্র আপনাবি এর্াং আপনাে োজিবি ধ্বাংে 

িবে সদবর্ন!” 

র্াক্সগুশলে  বধি ে েিাগুশল শিল এইেি : 

১) প্রথ  র্াবক্স এিবজািা সিউবট োপ শিল – এিটি পুরুি এর্াং এিটি স্ত্রীজািীে । শিন্তু সিানটা পুরুে সিউবট আে 

সিানটা স বে সিউবট? 

২) শিিীে র্াবক্স শিল এিটি েুদিবন োদা হাশি । িীবিাবি িাে ওজন  াপ িবে  িাক্রবি জানাবি হবর্ । 

৩) িৃিীে র্াক্সটিবি স্বেব সথবি আনা এিটি সিাট অলঙৃ্কি সোনাে র্াটিবি জলেো শিল এর্াং সদর্িা িীবিাবি িাে সচবে 

আেও  ূলির্ান এিটি জবলে র্াটি শনবে আেবি র্বলশিবলন । 

৪) চিুথব র্াবক্স এিটা চন্দন িাবঠে টুিবো শিল এর্াং সদর্িা োজাবি শজজ্ঞাো িেবলন, “এই িাবঠে টুিবোটিে  াথা 

সিাথাে এর্াং সিে সিাথাে?” 

৫) স্ববেবে পঞ্চ  এর্াং সিে র্াক্সটাবি এিবজািা এিই েি  সদখবি োদা সঘািা শিল । “সিােটা  া সঘািা আে সিােটা 

স বে সঘািা?” 



োজা িীবিাে দের্াবেে  ন্ত্রী ও  শন্ত্রপশেেবদে সিানও েদেিই এই ে েিাগুশল ে াধান িেবি পােল না । োজা খুর্ শচশন্তি 

হবে পবি ের্বত্র শর্জ্ঞশি শদবে র্লবলন সয এই  ধাাঁ ধাগুলে উেে শদবি পােবর্ িাবি িাে  ওজবনে সোনা সদো হবর্ । 

দুেব ােিক্রব , সিউ এে ে াধান শনবে আেবি পাবেশন । 

 াবেে সিে শদবন েের্ান িাক্র িীবিাে দের্াবে োজাে ো বন এবে শজজ্ঞাো িেবলন, "িুশ  শি ে েিাে ে াধান িবেি?" 

োজা িীবিা আিশঙ্কি হবে িাক্রবি সিানও উেে শদবি পােল না । িাে এি  ন্ত্রী আশ ি, শযশন আবেে প্রধান ন্ত্রী 

সর্াশধধ বে সিবল শিল, অর্বিবে এশেবে শেবে র্লল, “এই ের্ ে েিাে ে াধান আ াে র্ার্া িেবি পােবর্ন ।” িাক্র 

অশ িবি িাে র্ার্াবি দের্াবে আনবি র্লবলন । ঠিি সেই  ুহুবিব  োজা িীবিা  াথা নীচু িবে র্লবলন, “অশ ি, আশ  

দুিঃশখি সয আশ  সিা াবি এর্াং অনি ের্াইবি িাবদে র্ার্া- াবি শনর্বােন শদবি র্াধি িবেশিলা  । এখন, আ াবি ও 

আ াে োজিবি েক্ষা িোে  বিা সিউ সনই ।” অশ ি িখন র্লল, “দো িবে আ াবি ক্ষ া িরুন োজা! আশ  র্ার্াবি 

সোপবন এিটি েূেেব স্থ ঘবে সেবখশি । প্রশিশদন আশ  িাাঁ ে িাবি খার্াে, পানীে জল এর্াং গ্রন্থ এবনশদিা  যাবি শিশন 

জীর্বনে সিে শদনগুশল িাশন্তপূেবোবর্ িাটাবি পাবেন । আপশন যশদ অনু শি সদন িবর্ আশ  একু্ষশন িাবি এখাবন আনবি 

পাশে ।” িীবিা এই খর্ে শুবন খুর্ খুশে হবে প্রাক্তন প্রধান ন্ত্রী সর্াশধধ ববি দের্াবে আনাে জনি সলাি পাঠাবলন । সর্াশধধ ব 

এবে সপৌাঁবিার্াে পে েের্ান িাক্র র্লবলন, "ঠিি আবি, এই ে েিাগুশল িীোবর্ ে াধান িেবর্ িা আ াবি সদখাও ।" 

স বে সিউবট সথবি পুরুে  আলাদা িোে জনি সর্াশধধ ব িাবদে পািাপাশি োখবলন । শিশন র্লবলন, "পুরুে সিউবট স্ত্রী 

সিউবট ে সচবে লম্বা এর্াং োেী ।" িখন িাক্র সর্াশধধ ববি আে এিটি প্রশ্ন শজজ্ঞাো িেবলন, “এটা শি ের্ োবপে জনি 

েিি?” সর্াশধধ ব  াথা সনবি র্লবলন, “এটা সির্ল সিউবটবদে জনিই েিি । োধােনি অনিানি ধেবেে োবপে  বধি স্ত্রী 

োপ আিাবে র্ি ।" িাক্র স্বীিাে িেবলন সয এটা েিি । এর্াং প্রথ  ে েিাটিে ে াধান সহাল । 

সর্াশধধ ব িখন োদা হাশিটিবি পাবিে নদীবি োে ান এিটি র্ি সনৌিাে উবঠাবলন । সনৌিাটি সর্ি খাশনিটা জবল সনব  

সেল । শিশন সনৌিাে পাবি জবলে  াপ অনুযােী দাে শদবে িােপে হাশিটিবি সনৌবিা সথবি নাশ বে শদবলন । এেপবে, 

পাহােদােবদে র্লবলন র্ি র্ি পাথবেে টুিবো সনৌিাে সর্া াই িেবি যিক্ষে সনৌবিা ঐ দাে অশব্দ ডুর্বি । িােপে 

পাথেগুশল ওজন িবে হাশিে ওজন জানাবলন । িাক্র সহবে সর্া াবলন সয সেটা ঠিি, এর্াং শিিীে ে েিাটিও ে াধান সহাল 

। 

"জবলে র্াটিে ে েিাে ে াধান িো েহজ," সর্াশধধ ব েের্ান িাক্রবি র্লবলন । শিশন আে এিটি র্াটি জল শনবে প্রাোবদে 

ো বন শেবিে  বধি সলািবদে শজজ্ঞাো িেবলন, “আপনাো শি িৃষ্ণািব ?” সর্ি িবেিজন সলাি এশেবে আেল । িােপবে 

শিশন এিজনবি সর্বি শনবলন যাবি ের্বথবি িৃষ্ণািব  র্বল  বন হল, এর্াং িাবি জবলে র্াটি এশেবে শদবলন । সলািটি 

পুবো র্াটিে জল পান সিাবে সর্াশধধ ববি ধনির্াদ জানাবলা । সর্াশধধ ব িখন েক্ষীবদে অনি িৃষ্ণািব  সলািবদে জল শদবি 

র্লবলন, এর্াং িাক্রবি র্লবলন, “িৃষ্ণা শনর্ােবেে জনি র্ির্হৃি এি র্াটি জল সিানও অলঙৃ্কি পাবত্রে জবলে সচবে অবনি 

 ূলির্ান ।” িাক্র সহবে  াথাটা এিটু স াাঁ িাবলন । 

িােপে সর্াশধধ ব চন্দন িাবঠে টুিবোটি এিটি র্াটিে জবল সফবল শদবে র্লবলন, “সদখুন,  াথাটা জবলে নীবচ ডুবর্ সেবি । 

অনিশদবি হালিা প্রান্তটি উপবেে শদবি সেবে উঠল । িাক্র সর্াশধধ বে উেে স বন শনবলন । 



পঞ্চ  ে েিাে ে াধাবনে জনি, সর্াশধধ ব খি শনবে এবলন এর্াং োদা সঘািাে সজািাে  া খাবন োখবলন । প্রবিিবি লক্ষি 

িেল সয সঘািাগুশলে  বধি এিটি সঘািা অনি এিটিে শদবি পা শদবে খি এশেবে িাবি প্রথব  সখবি শদল । সর্াশধধ ব 

র্লবলন, “সে অর্িিই  া সঘািা হবি হবর্!” িাক্র এিটু হােবলন । 

েের্ান িাক্র সঘােো িেবলন সয শিশন োজা িীবিাবি এর্াং অন্নপূেবা ধ্বাংে িেবর্ন না, সযবহিু িাাঁ ে ে স্ত প্রবশ্নে েঠিি 

উেে সপবেবিন । শিশন র্লবলন, “োপদুবটাবি র্বন সিবি দাও, আে িুশ  আ াে উপহাে শহোবর্ োদা হাশি, সঘািা এর্াং 

অনিানি শজশনে গ্রহন িে ।” িােপে র্লবলন, “িুশ  এিক্ষবে শনশ্চে রু্বজি সয জ্ঞান, শর্দিা, এর্াং শিক্ষা জীর্বন দীঘব ে ে 

ধবে অশজব ি হে, িাই র্েস্ক র্িশক্তো প্রশি ে াবজে িশক্ত । িাো সিানও ে াবজে সর্া া নে ।” েের্ান িাক্রে ো বন োজা 

িীবিা হাাঁ টু সেবি র্লল, "আশ  এখন সদখশি আপশন িী সর্া াবি সচবেবিন ।এটি আ াে শর্োট েুল। আশ  আ াে প্রর্ীে 

নােশেিবদে োবথ খুর্ দুর্বির্হাে িবেশি । আশ  আপনাে িাবি ক্ষ া চাইশি, এর্াং আ াে ে স্ত র্েস্ক নােশেিবি িাবদে 

র্াশিবি শফশেবে আনাে প্রশিশ্রুশি শদশচ্ছ ।" 

সদর্প্রেু িাক্র খুশে হবে স্ববেব শফবে সেবলন । োজা িীবিা র্শহষৃ্কি ে স্ত প্রর্ীেবদে িাাঁ ে োবজি শফশেবে আনবলবে । শিশন 

পুেবনা প্রধান ন্ত্রী সর্াশধধ ববি অনুবোধ িেবলন সযন শিশন নিুন োজাে প্রধান ন্ত্রী হবে শফবে আবেন । সর্াশধধ ব  াথা 

নািবলন, শিশন র্লবলন, “োজা! আশ   বন িশে আ াে অর্েে সনওোে ে ে এবেবি, এর্াং আপনাে  শন্ত্রেোে সয 

িবেিজন অল্প র্বেে শিন্তু শচন্তািীল সলাি, িাো আপনাবি োল পো িব সদবর্ । িরু্ও, সয সিানও ে ে আপনাে সিানও 

পো বিবে জনি আ াবি প্রবোজন হে, শজজ্ঞাো িেবি শিধা িেবর্ন না; আপনাবি পো িব সদওো আ াে েম্মাবনে শর্েে 

।” 

ে বে সিবিা অন্নপূেবাে এিজন নিাযি ও দানিীল োজা হবেশিবলন । সদবিে সলাবিো িাবিও িাে র্ার্াে  িন 

োলর্ােি। 

[*স্ববেবে োজা সদর্িা ‘িাক্র’ (োংসৃ্কিবি) (এর্াং পাশল োোে ‘োে’) শহনু্দ ধব ব ইন্দ্র নাব ও পশেশচি ।] 

 

[সলখবিে  ন্তর্ি: আ াে ঠাকু া েবোশজনী র্েু চশল্লি র্িবেে উপে সহাল  াো সেবিন । শিশন এিজন প্রশিোিালী 

েল্পিথি শিবলন এর্াং আ াে সিাট সর্লাে ের্ ধেবেে িি িি েল্প আ াবি র্বলবিন । এটি সর্ৌদ্ধ িাশহনীে এ নই এিটি 

েল্প । এই িাশহনীটি িাাঁ ে সৃ্মশিবি উৎেেব িেশি । েল্পটি র্লাে সিান ত্রুটি থািবল সদােটা েমূ্পেব আ াে ------ আশিে র্েু] 

  



 



 

  



 

My visit to an Indian School 

Anwesha Chandra 
 
All adults remember their childhood days especially when they were in school. This year 

when I went to India, I saw a glimpse of what my mother’s Alma Mater looked like.  

It was nice to visit the school where my mother studied. We met the principal and my mom 

told her that she was an ex-student and she has come to show me (her daughter) the school.  

The principal and a teacher arranged a tour with three students.  

My mom said that the school has changed a little. I wondered if she thought it was different 

than my school in USA. I know I did.  

First, they showed us the fifth grade. We came in the afternoon so kindergarten to fourth 

grade was not there anymore (as they were in the morning session). That reminded me of 

my school. It was a little different because we did not have morning and afternoon sessions. 

In USA, preschool to fifth grade would start later than middle and high school and also would 

end later.   

The first difference I noted was that students do not change classes during the day.  They are 

assigned to a particular “section” (like section “A”, “B”, “C” etc.) of a grade and they remain 

there for the entire day.  In USA, middle school students change classes several times a day 

based on subjects.  In Indian schools, different teachers come to classes to teach the students 

but students do not change classes.  

I also noticed that the number of students in every class is very high compared to USA 

schools. 

Another difference was something that not mother pointed out:- the desks. In USA, the desks 

are separated for each student.  The chairs are four legged with a backrest. The chairs here 

are made of plastic. The desks are also made of plastic and are four legged. However, in the 

schools in India the seats are like wooden benches. The tables are also wooden. Two people 

sit in a bench. 

For a while, we saw a bunch of classrooms. We saw a group of 11th and 12th graders. They 

were all wearing purple and white salwar kameez. My mother told them that when they were 

in school they had to wear saari. I then wondered; a lot of schools in USA have school 

uniforms but they don’t have those specific ethnic clothing. I knew the explanation. Since we 

live in the USA, we have typical American clothing but since they are in India they were 

wearing Indian outfits.  

 



The last thing we did was watching a group of students dance. It was beautiful, elegant, and 

just stellar. They danced in the tune of “Ayur Dehi” and my mother praised them for their 

talent.  

We had a great conversation with the students. They asked me many things about my school 

and I was very happy to share the details. 

After visiting the inside, we went outside. We went to their cafeteria, which they called 

“Canteen”.  They did not have many items for sale, so it was a quick visit. 

I was so happy to visit the school my mother spent her childhood days.  I could only imagine 

her in the school uniform and imagined her running through the corridor in Saari. 
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The Blue Sapphire 

Anirban Mukherjee 
 

The name Suryakanta did not strike any chord in my mind and justifiably so, as his name is 

unknown to the annals of time. He belonged to the clan of sculptures; one of thousands of 

anonymous artisans who engraved scripts on the Asokan edicts.  

By the wat, my introduction - I am an archaeologist and an expert in decoding crypts written 

in forgotten languages. My name? That’s not important. My work, usually monotonous, 

deciphering edicts that usually warbled the glorified tales of the monarchs. One day, 

however, it all changed.  

It was a murky evening; frequent rolls of distant thunder were audible when I entered the ill 

lit master vault of the Archaeology headquarters to fetch a seal, the primary objet d'art for 

my next assignment. On my way, I stumbled upon a stone tablet left casually at one obscure 

corner. When I picked it up, I found it no bigger than the size of a paperback with just a few 

lines inscribed onto it. Uncurious, I was about to put it back where it belonged, but suddenly 

my trained eyes spotted a few unusual phrases written in ancient Brahmi. What I saw was 

apparently unbelievable, yet enough to arouse my curiosity to study it in depth. Within 

moments I was back to my workstation with the tablet and couple of hours later I had 

discovered the mission of my life rooted deep into the inscriptions on it.  

‘O reader, if you are the one who dares, follow my directions and it will lead you to the secret 

that I have preserved all my life. To acquire the powers of Chintamani, once a possession of the 

defamed chiranjeevi of Jaya, visit the Jyotirling where the greatest hero of dwapar was 

cremated. Search for the next set of instructions as you stand at the confluence of the three; 

guided by the dead river, full moon and the polestar. Good luck!’   

Chintamani, I knew, was mentioned in the Mahabharata as a mythological gemstone that 

belonged to Ashwatthama, guru Drona’s heir, which was believed to be the source of the 

supreme velour and for its ability to fulfil every wish. Suryakanta’s riddle indeed pointed 

towards the same story– as Jaya, indeed was the ancient name of the great epic and 

Ashwatthama undoubtedly was the defamed immortal.  

‘But all that is a myth,’ I argued, yet the vividness of the riddle kept haunting me. I started 

concentrating on the second part of the riddle that contained the clue to identify the location. 

It was obvious that it had to be one of the twelve Jyotirlinga sites, home of the most sacred 

Shiva shrines, but which one of them was the million dollar question. I started by reading the 

details about these sites and one after the other eliminated them as none had any correlation 

with what the riddle. By the time I rejected the seventh site, I almost gave up. Reluctantly, I 

started to read about the eighth site, Somnath and almost immediately I saw some light at 

the end of the tunnel.  

It spoke about a place named ‘Valka’, where Lord Krishna was killed by a hunter, not far from 

the shrine. ‘This has to be it,’ I exclaimed without any doubt in my mind that there can be no 



one deemed greater than Lord Krishna during the dwapar period of the Hindu system of 

cyclic periods. The final clue of the riddle was solved, when text revealed that Krishna was 

cremated by Arjun at a sacred place adjacent to the ancient Shiva shrine.  

Three days later, I reached Somnath in the evening, when the moon lazily appeared on the 

horizon. It was the full moon night, an essential requirement that the crypt had suggested; 

so I had no time to lose. After an early dinner, I piled onto a biker who agreed to drop me at 

the exact spot of interest. My carter informed that the spot is truly the confluence of rivulets 

Kapil and Hiran and the mythical Saraswati River. The inputs helped me to fathom what 

Suryakanta meant by the ‘confluence of three’. However I had doubts, when the biker 

dropped me at a place, which was quite far from the temple. Unsure, I went ahead and passed 

beneath a massive arch. I spotted a ruin to my right and immediately recalled an episode 

from history. The shrine at Somnath was destroyed several times by invaders and had to be 

rebuilt multiple times. The ruins where I stood were perhaps the oldest of the various sites 

where the temples were built. I found the connection; the spot was indeed next to the shrine 

exactly what Suryakanta must have observed during his time.  

The wait was considerably long before the ‘triveni sangam’ finally got deserted. It was well 

past midnight when I sat alone at a rather ghastly ambience inside the isolated ruin - infested 

by sea weeds and solidified sea foam. The bright full moon provided enough luminosity to 

ensure optimal visibility. I waited for ten more minutes to be sure no one else was there 

before I got up, folded up my trousers and stepped into the knee deep waters of Hiran. I could 

somewhat guess the point where Hiran and Kapil met. From that point, I could clearly see 

the well-lit present day temple at a distance at Prabhas and could hear the melody of the 

prayer bells ringing there. At that moment, I was clueless on how to receive the next set of 

instructions that Suryakanta had indicated. I stood there for an hour, contemplating whether 

the whole idea of exploring such a venture was stupidity; I even concluded that the entire 

crypt was a hoax. Frustrated, I looked up into the dark sky and suddenly I was hit by a bolt, 

as I could spot the polestar located at a slightly angular plane of symmetry from where I 

stood. Like a flash I knew where I was going wrong. I followed my intuition and moved a few 

paces to my left till the plane of symmetry with the polestar became exactly linear. I found 

the exact spot of the confluence and what I witnessed thereafter was simply magical.  

The bright reflection of the full moon helped me to figure out a virtually hidden undercurrent 

beneath the streams of the two visible rivers. ‘O Lord! Is that the lost Saraswati?’ I was elated 

in my mind, because my discovery meant that I had essentially found the ‘dead river’ 

mentioned in the crypt. I examined the undercurrent closely and was left spellbound, as the 

reflection of the full moon on it produced patterns of the current which I could decipher like 

the lines on my palm. They resembled letters of ancient Brahmi and when I joined the 

syllables together, the entire script was in front of me. Trembling in excitement, I read: ‘Good 

to see you here but you must now prove your courage. The river on right leads deep into the 

abode of the majestic beast, where the reward is preserved as the darkest and shiniest stone. 

Remember, the gateway is guarded by a waterfall and is only visible for two days from the full 

moon!’     



Needless to mention, the instruction did not delight me a bit; it was obvious that my next 

destination will be deep into the Gir national park, home of the Asiatic Lions. The clue was 

self-explanatory as the Lion since ancient times has been associated with the royal statute.  

Hiran, I knew indeed passed through the forest; when I studied the atlas of its course 

meticulously, I spotted the waterfall alright but to my misfortune, it was right in the center 

of the core area of the forest, with the largest concentration of Suryakanta’s ‘majestic beasts’!  

I sat atop a teak tree, in front of the breathtakingly magnificent waterfall deep inside the 

national park, waiting for the moon light to peak. Earlier in the day, I had arrived at Sasan, 

the town adjacent to the forest and silently merged into a contingent of eighty. No one paid 

any attention to me, perhaps thinking that I too was one of the tourists. No one even noticed 

when I slipped away from the entourage, during a halt near a watch tower, at the edge of the 

core area. I positioned myself behind a large mound of earthen bed waiting for the convoy to 

proceed and then slowly walked my way through the perched fauna around me. I already 

knew that the waterfall was about three miles from where I was and wanted to make as much 

ground as possible before sun down to avoid any possibilities of a rendezvous with the 

inhabitants of the forest.  

I watched countless animals to visit the water body to quench thirst. The antelopes came in 

herds and gave suspicious look around before they drank; a wild boar dashed out of the 

bushes and rushed back with same urgency; Nilgais came in pairs and paid very less 

attention to anything around them. Then suddenly all of them vanished as I heard frequent 

calls from the barking deer, the intensity of which increased by every passing minute. Then 

I spotted the king of the jungle walking down the slope into the water. I froze on the treetop, 

cautious of even the sound of my own heartbeat, as I saw the mighty animal splashed into 

the water for a bath. The moonlight was optimum when the beast came out of the water and 

started to walk away. But then suddenly it stopped, its nostrils raised upwards; I knew it had 

spotted an unfamiliar smell – human smell. The lion strolled slowly and arrived at the bottom 

of the tree and looked up. I tried to hide behind a large branch; it stood there for a while, 

hardly a few minutes perhaps; for me it was no less than a few hours, as I watched its fiery 

eyes glowing in the dark. Then for some reason it lost interest and amicably walked back into 

the forest from where it came. I thought it was my best chance, as the possibility of arrival of 

another animal was remote, since the Lion had just left the spot.  

I dived into the stream and swam across towards the waterfall. The moonlight was getting 

reflected from the falling mass of water, with no apparent sign of any passage to get in. I 

waited for the moon to rise a little further above the treetops and when it did, I slowly began 

to spot an unusual pattern just where the weakest strand of the water cascaded. I discovered 

a tiny whirlpool and a scattering of light forming a rainbow. I understood for sure that a 

hollow cavity laid beneath; I dived and under very dim light I saw a strange shaped rock, like 

a lever hinged out of a socket beneath it. I took a chance and hit the lever with my foot. 

Nothing happened after the first few blows but then I felt the rock started to move very 

slightly. I increased the intensity of the blow and after another seven or eight knocks the 

lever got displaced and to my surprise a square block of stone, flashed out in front of me from 



inside the falls. With great difficulty I climbed up the rock and found a trapdoor at the middle 

of the concave surface on top.  

I tried to pull open the trapdoor with all my strength, but all in vain. I kicked the door several 

times in frustration but nothing happened. It was a devastating feeling of not gaining 

anything even after taking such a great risk and hungry lions waiting at the bay. The moon 

was at the brightest at that hour when its brilliant lux once again became my savior. I found 

an almost invisible line in Brahmi craved next to the trapdoor. ‘Dharmaraj’s sin- will let you 

in!’ 

I was awed to witness the levels of security Suryakanta installed to protect his secret yet 

gave candid clues for the able to breach them. It was not difficult to ascertain Yudhishthira, 

the eldest of the Pandeva brothers of Mahabharata as the Dharmaraj and it is well known 

that the only sin he committed was to pronounce a partial lie during the Great War. I started 

recalling the exact phrase that Vyasa had coined to describe the fib. ‘Ashwatthama hata iti 

gaja’; all of a sudden my eyes froze on a tiny image inscribed on the other end of the rock. It 

showed an elephant’s head pierced by an arrow. The clue was very clear – the elephant’s 

death scene was the key to open the trapdoor. The moment I stepped onto the image, 

something moved beneath my feet and the trapdoor slammed open. There was a small cavity 

drilled into the rock, which contained only a single object – an oval shaped jet dark rock with 

an unusual shine on it.  

I wasted no time after I came out of the water body. The rock slab automatically went back 

into the waterfall leaving no trace of whatever happened. I ran at top speed through the 

jungle, without even considering that an animal can pounce on me anytime. I somehow 

believed that with Suryakanta’s invaluable possession in my hand – nothing can stop me. I 

saw a few lights that confirmed I was into the buffer zone; I slowed down and walked quietly 

to the north, where while entering the forest I had spotted railway tracks cutting across. To 

my relief I heard the whistle which tore apart the eternal silence of the jungle. I ran again 

and by the time I reached the tracks, I saw a lengthy good carriage was about to pass through. 

The speed of the train was sluggish that gave me enough time to climb on the branch of a 

tree which hung over the track. I jumped into a pile of soft sand loaded into a freight 

container. I cried at top of my voice celebrating and pumped my fist in the air. Within a couple 

of hours, I reached the city of Junagadh.  

Back in my hotel, I studied the stone, which I had recovered from the forest, closely. It was 

no bigger than a hen’s egg, was pitch dark in color and the shine on it resembled the 

burnished polish over ebony. However, I could not find anything spectacular to term the 

stone to prove the legends associated to it. When I was examining the periphery of the rock 

under a magnifying glass standing next to the window, I failed to notice that a beam of mid-

day sun fell on my apparatus. Sunrays that passed through the convex lens of the glass 

converged at a single point and I could see smoke coiling out of it. I blamed myself for my 

ignorance and rushed to the restroom and held the stone under flowing water. Amazingly, I 

realized that the surface of the rock became soft and soggy. I took it out of the water and 

realized that the black shiny coating on the rock started to peel off. I slowly started peeling 



the cocoon, which seemed to be made of a strange material unknown to me. I felt it was some 

kind of thick amber, which had become corky after thousands of years. I was astonished to 

see a sparkling blue sapphire inside the cocoon; I almost got blinded by its brilliance when I 

held it against the sunlight. I kept the gem secured into a pouch filled with cotton and when 

I was about to throw away the cocoon, I saw Bhramhi letters yet again, inscribed on the inner 

side of the coating.  

It was quite an effort to solve the jig saw puzzle to put all the broken pieces of the cocoon 

together to get the complete phrase. When I finished, another set of instruction was in front 

of me. ‘O brave one, Chintamani is yours. But I have another secret, start at the jyotirling made 

of sand. A land was marked by the bow of the younger of the two Vishnus, who dwelled during 

the Treta period. Mainak rests submerged at the middle of a triangle formed by the bow-tip, the 

end of the bridge and the city of Trisara. Mainak will guide you to the greatest possession of the 

elder of the two Vishnus.’ I was simply stumped reading the riddle and at the first go I had no 

idea what it meant. Thanks to my earlier studies on the jyotirling sites, the only portion I 

could decipher was the location of the shrine containing the sand made phallus. I 

immediately connected my dongle to my laptop and typed Rameshwaram on Google.  

I gathered snippets of information from the internet related to the riddle the entire evening 

and after dinner I tried to connect the dots. The trickiest part was the portion which said 

about the confrontation of the two Vishnus. Initially I felt it to be meaningless, but later I 

made a weird assumption, which proved that how cleverly Suryakanta had disguised the 

reader. My assumption was that Suryakanta referred each incarnation of Vishnu as Vishnu 

himself. Using that hypothesis, in theory, it was certainly possible that two incarnations lived 

during the same time. The only place where I could search my answer was the Ramayana, 

the epic of the Treta period and the only documentation that is still preserved from that age.  

I got my answer in the opening canto of the Ramayana; Lord Ram, the seventh incarnation of 

Vishnu was indeed confronted by Parashurama, the sixth one. The Ramayana also confirmed 

that lord Rama indeed marked the tip of the land with his bow, from where his army started 

to build the bridge to Lanka over the sea. I referred back to my notes collected from the 

internet and figured out that the spot lies at the eastern tip of Rameshwaram Island, a small 

hamlet called Dhanushkodi or the tip of the bow. The hamlet is the starting point of the 

Adam’s bridge, identified as the geographical location of the bridge to Lanka as described in 

Ramayana. The map on the internet showed that Adam’s bridge ended at a place called 

Thalaimannar, in present day Srilanka. I was delighted to have identified two ends of the 

triangle mentioned in the riddle but the happiness faded soon, as I spotted hundreds of small 

islands on either side of Adam’s bridge and to my worry, most of those islands belonged to 

Sri Lanka, which meant my expedition would become even more difficult, if I had to enter a 

foreign country. Although many islands belonged to India as well; as a reason it became 

almost essential to form the proper triangle by identifying the third tip correctly. Both I and 

the internet lost to the wit of Suryakanta, the city of Trisara remained untraceable.      

The secret artifact was clear to me. The prized possession of the elder Vishnu, had to be the 

famed battle axe of Parashurama.  



But can I ever get to it? Will Chintamani help me to fulfil my wish? Time only has the answer! 

 

Dear reader – do you think the archeologist will succeed? You can mail me your views to 

anirban0178@gmail.com; I will be delighted to hear them.  
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My Trip to India 
Raima Maitra 

 
I waited impatiently for the car to come because it was the day I would be going to India. I was ecstatic 

because I was getting to see my grandparents. Then, once all the suitcases were packed, the car came. 

After we loaded the suitcases into the car, we were on our way to JFK Airport. When we reached, we 

“checked in” and went through security. Not long after that, we got in line to board the flight. The 

flight was 14 hours long - it was almost unbearable, but I made it through. Then we had to get on a 

flight to Kolkata, for which we had to run to the gate because the timing was so close. The flight was 

2 hours and I slept through it. We stayed in Kolkata for 3 days then went to a train station and we 

rode to Jalpaiguri. There, we finally unpacked, and I visited the ice cream store with my grandparents. 

Later, with all my mom’s school friends and their children, we went to the Bengal Safari. We rode on 

a bus that was very uncomfortable and the ride was very bumpy. When we arrived, we went in a van 

that was secured because we would be driving through the Safari. We got to see leopards, lions, and 

deer! Afterwards, we went back home. Another day, I went to my other grandparents’ house. From 

my grandparents’ house, we took a trip to the mall. It was very fun because at the mall there were 

rides like stunt driving, a Segway, and bungee jumping. Soon, it was time to go home so I packed my 

bags and we took a train back to Kolkata. In Kolkata I went to South City, which is a really big mall, 

and inside I played in the Arcade. After that, it was time to leave. Once we got back, I had run out of 

things to do, so I asked my Grandma “What can we do? I am so bored!”, and she answered, “Then let’s 

take a walk”. One of the last things I did was that we walked around the shops of Kolkata. After a great 

trip, it was finally our last day in India and we flew back to America. 
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SPONSORS 

Executive committee of NASKA is grateful to all our individual sponsors for their generous 
contributions. We would like to thank you all with deepest appreciation and gratitude. 
 

Grand Sponsors 
Dr. Gopal Sarkar Mr. Monosij Majumdar  

Mr. Nirupam Basu Mr. Ranjit Basak 
Mr. Sanjay Banerjee Mr. Tarun Chowdhury 

 

Sponsors 

Mr. Abhishek Dutta Dr. Dipak Dey Mr. Saikat Ray 

Mr. Abhishek Roy Mr. Dipak Ghosh Ms. Sanchita Chatterjee 
Mr. Animesh Chandra Mr. Dipanjan Pan Mr. Sanjit Sanyal 
Mr. Anindya Roy Mr. Girija Bhunia Mr. Santanu Deb Sikdar 
Mr. Anjan Roy Mr. Jayabrata Das Mr. Satyabrata Sau 
Mr. Arindam Chakravarty Mr. Kallol Roy Mr. Shivaji Banerjee 
Mr. Arindam Guha Mr. Kaushik Mitra Dr. Soumitro Banerjee 
Mr. Asish Basu Mr. Kaustabh Mukherjee Mr. Soumitro Mukherjee 
Mr. Ayan Pal Mr. Kiriti Chakravarty Mr. Subhashish Ganguly 
Mr. Banwari Agarwal Mr. Navonil Sarkar Dr. Subrata Roy 
Mr. Bipul Sarkar Mr. Nitis Mukhopadhyay Mr. Sudipta Chaki 
Mr. Bishnu Das Mr. Prabal Ghosh Mr. Sugato Sarkar 
Mr. Dhrubajyoti 
Chattopadhyay 

Mr. Prabir Patra Mr. Suvayu Ray 

Mr. Dibyendu Kundu Mr. Ranadip Acharya Mr. Vivekbrata Basu 
 

 

 

Our status of 501(c)(3) non-profit charitable organization can double your contribution to NASKA by 

as simple as downloading 501(c)(3) charitable matching contribution form from your employer's 

web site and forwarding the form to us. We will take care of all paper works. Some employers may 

need registering NASKA as eligible 501(c)(3) non-profit organization in their database. This is a 

onetime process and should take 2-3 minutes at your end to complete the form. 

This small effort from your end can go long way in making NASKA a successful organization. 

If you have any question about the process, our office bearers will be grateful to assist you. Please 

forward your queries to naskact@gmail.com.  

 

  



A note of thanks! 
Executive Committee of NASKA Inc would like to thank you for all your support and cooperation. It 
has helped us immensely in our endeavor. Thank you for recognizing the spark in NASKA and giving 
us the opportunity to be what we are today.  

Thank you. 
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Income Expense Report – 2018 
 

STARTING BALANCE 2018 $29,980.36  

SUMMARY OF COLLECTIONS AMOUNT 

Collections - Check (Sponsor + Gate) $10,625.00  

Collections - Cash (Sponsor + Gate) $4,087.00  

Collections - Donations + Ads $2,350.00  

Collections - Pay Pal $9,176.39  

Collections - Square $1,695.56  

TOTAL COLLECTIONS $27,933.95  

Summary of Expenses - 2018 

Artist $7,000.00  

Artist Stay n Hospitality $442.94  

Sound $800.00  

Fire Marshall & Police $819.33 

Insurance $550.00  

Souveniour Publication  $1,158.98  

School $2,520.50  

Purohit  $501.00  

Food $4,466.99  

Movers & Helping Hand $925.00 

USPS Renewal & CT Filing  $140.00 

Miscellaneous ( Puja Items + Grocery +Publicity etc) $724.54  

Additional School Expense paid  $1,183.75  

TOTAL EXPENSES $21,233.03  

  

SURPLUS $6,700.92  

  

STARTTING BALANCE 2019 $37,010.99  



Best compliments 
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Utsav Indian Cuisine 

 

 
 

 

 

 
 

 
 



  



  





 

  



 


